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A szabadságharc
mártírjaira emlékezünk

* KOMÁROM – A hagyományokhoz hűen Komáromban
idén is két helyszínen lesz megemlékezés. Október 6-án 17
órakor, a Klapka téren kerül sor a megemlékezés első részére, ahol dr. Tőkéczki László budapesti egyetemi tanár mond
beszédet. Verset szaval Boráros Imre és fellép a Concordia
énekkar is. Az ünnepség második részében az Angol-parkban a mártírok emlékoszlopánál kerül sor a koszorúzásra
és a gyertyagyújtásra. Közreműködik dr. Farkas Adrianna
tanárnő és a Selye János Gimnázium diákjai, valamint a
Klapka György Dalkör.
* GÚTA – Október 6-án, 17 órakor a gútai Szent Rozáliaemlékparkban tartja megemlékezését az MKP városi szervezete. Ünnepi beszédet dr. Viola Miklós, az MKP városi
szervezetének elnöke mond. A koszorúzás után a résztvevők
elhelyezik az emlékezés mécseseit.
* ÓGYALLA – Október 6-án, a városi kultúrház előtti emlékpark kopjafájánál kerül sor az ógyallai megemlékezésre,
amelyen Allér Péter tanár mond ünnepi beszédet. A Basternák László Polgári Társulás szervezésében megrendezésre
kerülő megemlékezés gyertyagyújtással ér véget.
* NASZVAD – A naszvadi alapiskola diákjainak emlékműsorát október 6-án, 17 órakor tartják meg a kultúrközpont
kamaratermében, ahol a vendégeket Becse Norbert, az MKP
járási elnöke, az iskola igazgatója fogadja.
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A Bastrnák-korszaknak
most kezdjük fizetni az árát!

A komáromi önkormányzat múlt hét csütörtökén megtartott ülésén nem várt fordulat történt, amikor a komáromi vízmű elnökségének elnöke, Balogh Zsolt mérnök szembesítette
a képviselőket a KOMVaK helyzetével, amely enyhén szólva is tragikus. Őszintén tárta fel
a cég korábbi vezetésének erősen megkérdőjelezhető intézkedéseit, amelyek oda vezettek,
hogy valójában gazdasági csőd szélére sodródott a KOMVaK. A problémák kétségkívül a
Bastrnák-korszak idején kezdődtek. Olláry Viktor elnöksége alatt erősen kozmetikázott, a
tényeket elfedő jelentések kerültek a képviselők elé, ami viszont nem történhetett volna meg
a felügyelőbizottság tudta és beleegyezése nélkül.
Talán érdemes megemlíteni a a Bastrnákhoz kötődő cégveze- láryék elzálogosították a vállalat
nevüket is: Olláry Viktor (elnök, tést. Még akkor is, amikor Ollá- vagyonát. A mélyreható vizsgálaSánta Béla mérnök és Šagát Šte- ry Viktor azt nyilatkozta a ma- tot azonban a testület megakadáfan mérnök – elnökségi tagok, gyar nyomozóhatóságoknak, lyozta, korlátozta a polgármester
míg a felügyelőbizottság elnö- hogy az Aqua Ventura Kft.-től jogkörét és a vállalattal kapcsolake Győrfi László mérnök volt, a cégvezetés átjátszására ka- tos döntési jogot magára ruházta.
illetve Szabó Béla mérnök, aki pott 10 milliós „kölcsönt” azért Így jutottunk el a csütörtöki beidőközben átvette a felügyelőbi- nem tudja visszaadni, mert azt számolóhoz.
zottság elnöki tisztjét és termé- Bastrnák Tibornak kellett adnia Balogh Zsolt mérnök többek köszetesen Cséplő Gábor mérnök, Gyakorlatilag megváltozott a zött azt mondta, hogy a jelenlegi
vállalatigazgató. Ez a gyakorlat helyzet Stubendek László pol- alapszabályt lehetetlen betartani,
sajnos folytatódott dr. Marek gármesterségétől, amikor az első sőt javasolta a cég működésének
Anton polgármestersége idején botrány kiszivárgott. Kiderült alapvető változtatásait. Véleméis, hiszen Andruskó Imre és csa- ugyanis, hogy a városvezetés nye szerint az, hogy jelenleg az
pata mindig hatékonyan védte tudta és beleegyezése nélkül Ol- elnökség és a felügyelőtanács
tagjai jelképes jutalmazásért végzik munkájukat, nem elegendő,
főállású vezérigazgatóra, közkérdést tettek fel: milyen gyakran fordul elő, a tortán, hogy mindketten közösen vállal- gazdasági és műszaki igazgatóhogy közpénzek illegálisan kerülnek cégek- koznak a több milliós adócsalás gyanújába ra van szükség, olyanokra, akik
hez, vagy magánszemélyekhez, mennyire keveredett Bašternákkal is. Ilyenkor szokás folyamatosan munkahelyükön
tartja erkölcsösnek hazája politikusait, illet- megjegyezni, hogy a két téma egymás mel- tartózkodnának, nem pedig heti
ve mennyire gyakori, hogy a cégek kenő- lé kerülése csak a véletlen műve, bármilyen kétszer három órán át. Kisebb
pénzt adnak vagy fogadnak el.
összefüggés keresése pedig pusztán rosszin- vita alakult ki azzal kapcsolatban,
Nos ezen kérdésekre az embernek önkén- dulatú feltételezés. Visszatérve a felmérés- hogy a cég vezetése javasolja a
telenül is megjelennek lelki szemei előtt a re, a korrupciós vizsgálódásból kihagyták a korábban 45 ezer euróért vásárolt
smeres bizniszek. Napihír például, miszerint kevésbé fejlett országokat, abból a meggon- igazgatói szolgálati kocsi eladábelügyminiszterünk állítólag 92 ezer eurós dolásból, hogy példának okáért az afrikai sát, amely az elnök szerint felestámogatáshoz segítette hozzá Marek Turčan korrupciót nem reális összehasonlítani az
cégét, akivel nem mellesleg nemcsak bará- európaival. Nos, a dolgok jelenlegi állása
tok és szomszédok, hanem több közös vál- szerint előfordulhat, hogy nem is jönnénk
-zsulalkozásban is érdekeltek. Az már csak hab olyan jól ki belőle…

Szombaton szentelték pappá a véki Hegyi Pétert,
aki vasárnap délelőtt megtartotta újmiséjét
Azok, akik szombaton részt vettek az
ógyallai Szent László-plébániatemplomban megtartott papszentelésen, történelmi esemény tanúi lehettek, hiszen
a templom falai között még nem került
sor ilyen magasztos egyházi eseményre.
A szombati szentmisén és papszentelésen a nyitrai püspökség papjai, apácái is
részt vettek, illetve a nyitrai teológiai kar
paptanárai. A szentmisén a teológiai kar
énekkara működött közre, akiknek többszólamú gregorián éneke – túlzás nélkül
– az angyali karok énekét idézte.
Az evangélium után került sor az ünnepélyes papszentelésre, melynek során
Mons. Judák Viliam püspök két kezét
az akkor még diakónus fejére tette, s őt
követően a résztvevő papok is ezt tették. Ezt követte a kezek
megkenése, a bor és a víz átadása, a beöltöztetés, majd a püspök krizmával megkente az új pap mindkét tenyerét. Az így
felszentelt Hegyi Péter a mise további részében a püspök celebránsa volt.
Vasárnap a már felszentelt pap újmiséjére került sor, ahol a
szemináriumi hallgatók, paptársak részvételével Dobry László

marazenekar

A KOMVaK korábbi vezetése hathatós képviselői segédlettel, a valós
helyzetet sokáig titkolva szinte reménytelen helyzetbe hozta a céget

Tényleg korrupt lenne Szlovákia?

Széles e hazában igazán senkit nem lephet
meg az a tény, hogy a Világgazdasági Fórum idei versenyképességi jelentése szerint
Szlovákia második lett a korrupciós listán.
Csupán Mexikó előzte meg, mögötte áll
Olaszország, Magyarország és Görögország, Csehország pedig a hatodik helyen
végzett. Hofi Géza szerint „A korrupció az,
amiből kihagynak”, s ez Szlovákiában a jelenség „hivatalos” megítélésére sajnos tökéletesen illik is. Itt-ott lebukik egy-egy kenőpénzt elfogadó orvos, olykor hivatalnok, de
az országos korrupciós ügyek mintha meg
sem történtek volna. A felmérés során három
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● 50 éves a Komáromi Ka-

leges luxuscikknek számít. Az
előző évek hagyományai szerint
a távozó igazgatók megvásárolhatták szolgálati kocsijukat,
most viszont Balogh mérnök
kevesellte az érte felajánlott
pénzt, hiszen több vélemény
szerint is azt 14-15 ezer euróért lehetne értékesíteni. Balogh
mérnök feleslegesnek tartotta
azt is, hogy a KOMVaK megvásárolta a korábbi elnök, Olláry
Viktor testvérének pathi nyaralóját, amelyre a cégnek egyáltalán nem volt szüksége. Glič
Konštantín mérnök többször is
sajnálatát fejezte ki, hogy a képviselőtestület nem mond köszönetet Cséplő Gábor mérnöknek,
a cég korábbi igazgatójának,
aki számtalan nagyszabású beruházást valósított meg. Ő nem
is vette figyelembe, hogy éppen
ezért most jelzálogjog-érvényesítés fenyegeti a KOMVaK-ot,
mivel a szerződéssel ellentétben
több hónapon át nem fizették a
Haas Kft-vel szembeni kölcsöntörlesztést. Egyébként Keszegh
Béla alpolgármester kérdésére,
miszerint mi indokolhatta, hogy
két hónap alatt 10 ezer eurós
borköltséget számolt fel a régi
cégvezetés, Glič képviselő – aki
az ellenőrző bizottság tagja –
nem válaszolt...

Hálaadó
istentisztelet

Kétéves aktív munkával, a hívek adományaiból a szentpéteri református egyházközség
befejezte az 1784-ben klasszicista stílusban épült temploma
felújítását. Ez alkalomból október 9-én, 14 órakor hálaadó
istentiszteletet tartanak, amelyen Fazekas László püspök
hirdet Igét.

Díjszabási tangó
a szlovákiai egészségügyben
Mons. Judák Viliam nyitrai püspök volt az ünnepi szentmise főcelebránsa, aki az új pap felkenését (balra) is végezte, fent az ógyallai városvezetés is képviseltette magát a papszentelésen.
ógyallai plébános, mint házigazda üdvözölte az újmisés papot.
A szentmisén Elek László esperesplébános és Oravský Vladimír, Hegyi főtisztelendő mentora mondott útmutató prédikációt. Mindketten hangsúlyozták, hogy a katolikus papok legfontosabb küldetése az eucharisztika beteljesítése. Ugyancsak
kiemeleték annak fontosságát, hogy a papság példát mutasson
elkötelezettségből és tanításaival erősítse a hitéletet.

Az ünnepi szentmisén részt vettek az MKP járási funkcionáriusai, akik
meghatottan nézték az újmisés Hegyi Pétert. A prédikációt a város szülötte, Elek László nádszegi esperesplébános tartotta.

Szinte tragikomikus, hogy az egészségügy megreformálására
tett igyekezet jószerint kimerül a díjszabások állandó rendezgetésében. Feltehetően mindenki emlékszik még a Zajac-féle díjakra, melyeket 2006-ban éppen a Fico-kormány szüntetett be.
Most a betegek által fizetendő díjak átláthatóbbá tételére való
homályos hivatkozással kíván az egészségügyi minisztérium viszszacsempészni néhány díjat. Ennek értelmében nem kizárt, hogy
ismét lesz vizitdíj és szinte biztosan lesz előjegyzési díj is. Az erre
vonatkozó törvénymódosítások állítólag év végéig elkészülnek.
Tavaly áprilistól eltörölték az tetődőnek számít, ez nehezen
előjegyzési díjat, azzal a cél- hihető, hiszen a vége mindig
lal, hogy átláthatóbbá tegyék a az, hogy aki csak teheti, az inbetegek által fizetett díjakat. A kább fizet, csak ne kelljen órákat
helyzet azonban még bonyolul- töltenie idegölő várakozással.
tabb lett, a szabályozás nem lett Emellett nem kizárt, hogy isegyértelmű, s a leleményesek mét bevezetik a vizitdíjat is. Ez
természetesen most is megta- korábban szintén Zajac miniszlálták a kiskapukat, ráadásul terségéhez volt köthető, amikor
az előjegyzési díj megszünte- a „Zajac-huszas”, azaz a 20 kotését az orvosok és a betegek ronás vizitdíj mellett 50 koronás
egy része is ellenezte. Drucker kórházi ágydíjat, ugyancsak 20
azt ígéri, hogy bevezetése ese- koronás receptdíjat és kilométetén nem kerülhetnek hátrányba renként 2 korona betegszállítási
-zsuazok a betegek sem, akik nem díjat kellett fizetni.
jegyeztetik elő magukat, azaz
nem fizetik meg a díjat. Ám
ott, ahol naponta tele a váróterem betegekkel és a több órai
várakozás teljesen magától ér-
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Világversenyen
a Felvidék Szépe
udvarhölgye

Idén Mongólia fővárosában Ulánbátorban rendezik meg a
Face of Beauty International 2016 elnevezésű szépségversenyt,
amely egyben világversenynek is számít. Szlovákia képviseletében a marcelházai Czibor Zsófia (23) méretteti meg magát,
akivel először a Felvidék Szépe versenyen találkozhattak az
érdeklődők.
Itt ugyan csak a nyertes első tei között kerül sor a versenyre,
udvarhölgye lett, de különleges addig próbák, főpróbák egész
szépségével a Face of Beauty sora vár a fellépőkre. Meg kell
International Sloemlíteni, hogy Zsófi öszvakia 2016, majd
szes ruháját Kiss Kósa
a Koka Fashion
Annamária tervezte a
Design 2016 zsűFace of Beauty versenyrijét elkápráztatre, aki egyben a Felvidék
va lett kétszeres
Szépe egyik szervezője
szépségkirálynő.
és divattervezője, vaA mongol főválamint a Koka Fashion
ros luxushotelje,
Design
megalkotója.
a The Grand Hill
Felvételünkön fejdíszémeseszép díszlevel látható.

Mexikói képzőművészek Találkozások című
kiállítása a Limes Galériában

Egy bensőséges hangulatú
kiállítás megnyitására került
sor 2016. szeptember 29-én
a komáromi Limes Galériában. Az ünnepélyes megnyitó
alaphangulatát egy ütős hangszerekből álló kvartett adta
meg (a szereplő művészek

Tudnivalók az Interreg
Szlovákia-Magyarország Programról

Az Interreg programok a határon átnyúló közös fejlesztések, aktivitások támogatását szolgálják, két partner közös pályázata, vagy egy Európai Területi Társulás (ETT,
EGTC) pályázata alapján. A program egy szakmai konferenciával vette kezdetét néhány
napja a bélai kastélyban, ahol a regionális fejlesztésben aktív szakemberek, valamint
polgármesterek és egyesületek vezetői tájékozódtak a témában.

Alapinformációk
A program ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap – által támogatott teljes kerete a 20142020 közötti uniós fejlesztési időszakban 155
millió euróra csökkent. A 2007 és 2013 közötti
időszakban még 206 millió euró volt az Európai Unió támogatási kerete, miközben a pénzeszközök felhasználásának eredményessége,
hatékonysága megközelítette a 100 százalékot.
Az ERFA általában az eredményes pályázatok,
projektek költségvetésének 85 százalékát fedezi, 10 százalékot az állam, 5 százalékot pedig
maguk a pályázók biztosítanak. A program utófinanszírozású, vagyis a partnereknek fedezniük
kell a megvalósítás költségeit. Az Európai Unió
és az állam a megvalósítást követően téríti meg
a költségeket.
A program irányító hatósága Magyarországon
található, a támogatások megítélését monitoring bizottság felügyeli, tagjait fele-fele arányban magyarországi és szlovákiai tagok alkotják.
Szlovákia öt déli, határmenti megyéjében – Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya,
Kassa – tevékenykedő önkormányzatok és civil
társulások nyújthatják be közös pályázataikat
Magyarország északi, határmenti megyéiben
tevékenykedő önkormányzatokkal vagy civil
társulásokkal. Kivételt képeznek az Európai Területi Társulások, amelyek a két ország területén
tevékenykedő egy jogi személyként egy pályázatot nyújthatnak be, akár több ízben.

A programok elsődleges célja
A határon átnyúló programok fő célja az országhatárok elválasztó jellegének csökkentése, a határon
átnyúló infrastruktúra és együttműködés fejlesztése, valamint a határ mentén élők közösségi kapcsolatainak fejlesztése. A program első pályázati felhívásai már napvilágot láttak. Négy prioritást élvező
területen hirdették meg a pályázatot: 1. természet
és kultúra, 2. a határon átnyúló mobilitás javítása,
3. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása, 4. a hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása.
További fontos tudnivalók
A közös pályázatokat angol nyelven nyújthatják
be, a pályázás adminisztratív terhei itt jóval egyszerűbbek, mint a nemzeti fejlesztési terv operatív programjai esetében. Elektronikus pályázati
benyújtásra készülhetnek az érdeklődők, Excel
táblázatokat kell majd kitölteniük a program
központi titkársága által kidolgozott irányelvek
alapján. A pályázók leggyakrabban szakemberekre, ügynökségekre bízzák majd a közös pályázatuk kidolgozását. A Kis Projekt Alap pályázati
felhívása késik. Az eredeti elképzelés alapján a
partnerek legfeljebb 50 ezer euró összegben folyamodhatnak támogatásért helyi kulturális, közösségi, infrastrukturális fejlesztési elképzeléseikkel. Nem zárható ki, hogy a Kis Projekt Alap
tartalma, kerete a jövőben megváltozik.
Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Londonból érkeztek és jelenleg az izsa-bokrosi képzőművészeti szimpoziumon alkotnak). Különösen nagy tetszést
keltett randrum elnevezésű
ütőhangszer amelyből dallamokat varázsoltak elő. A három
kiállító mexikói művészt – Lalo
Sanchez Dell
Vallet, Gilberto
Delgago
Garciát és Jorge Gonzáles
Velazquezt (az
utóbbi kettő
volt jelen a
megnyitón) –
Farkas Veronika művészettörténész,
a
Limes Galéria
igazgatója üdvözölte. Megnyitó beszédében elmondta,
hogy a kiállítás Dolán György
festőművész közreműködésével valósult meg. A Találkozások című szuggesztív kiállí-

tás egy számunkra ismeretlen
kultúrát, új világot tár elénk. A
hazájukban elismert művészek
modern felfogású műveikkel
elénk tárják Mexikó ősi kultúráját, figyelmeztetnek a Föld
szeretetének és védelmének
fontosságára, a természet és az
állatvilág szépségeire. Különösen érdekes alkotása vannak az
indián törzsből származó Gil-

O LVA S Ó I N K Í R J Á K
A hozzá nem értés diszkrét bája

Az a komáromi polgár, aki múlt csütörtökön a helyszínen, vagy az interneten követte figyelemmel a komáromi képviselő-testület soros ülését, valószínűleg alaposan megütközött,
amikor a KOMVaK igazgatótanácsa elnökének beszámolóját hallgatta a cég állapotáról.
Szavaiból kiderült, hogy a
KOMVaK továbbra is komoly
pénzügyi gondokkal küzd,
melyeket elsősorban az utóbbi
évek fejlesztéseinek köszönhetnek, mikor is a céget jóval
a valós pénzügyi lehetőségeit
meghaladó üzletekbe hajszolták (például Csallóközaranyos
csatornahálózatának kiépítése). Ezek a befektetések szinte
biztosan nem térülnek meg a

cégnek, vagy ha igen, akkor ez
hosszú évekbe fog telni. A legtöbb képviselő akkor döbbent
meg igazán, amikor az elnök
arról számolt be, hogy a cég
igazgatója, Cséplő Gábor nem
utalta rendszeresen, időben
a törlesztőrészleteket a Hass
cégnek – amely ugyebár emiatt
a legrosszabb esetben akár élhetett volna a KOMVak vagyonának zálogjogával. Továbbá

egy krajcárért árusították azt.
Vízért ahhoz a sekély öbölhöz jártak, amely a mai kikötő helyén, az egykori Magyar
Király Szálló előtti térségben volt található. A tiszta
és egészséges ivóvíz hiánya
egyébként is sok gondot okozott a városban. Sok helyen
végeztek próbafúrást, ám ez
az erőfeszítés nem vezetett
eredményre. Egyes helyeken
a gémeskutak vizét kavics-

és homokszűrők alkalmazása
révén próbálták ihatóvá tenni. Gyökeres változást ezen a
téren csak a huszadik század
beköszönte hozott, amikor a
szigeten fúrt kutak kifogástalan és kellő mennyiségű vizet
szolgáltattak, a Rác-kertben
felépült a víztorony és fokozatosan kiépítették a városi
vízvezetékrendszert. De ez
már egy másik történet…
Németh István

Barangolás a múltban

Régi fényképeket, képes levelezőlapokat rendezgetve rácsodálkozik az ember, hogy egy-két
nemzedéknyi idő alatt mennyi változáson megy át szűkebb lakókörnyezete. Nem kivétel ez
alól Komárom sem, amelynek az arculata különösképpen megváltozott, és ez a változás sajnos
nem minden esetben vált a javára. Uniformizált, jellegtelen lakótelepeknek adták át helyüket
a régi, romantikus utcák, s különösen a külterületi városnegyedeknek, utcáknak ma már csak
a fakuló emléke él.
Kiss Gyula Komárom a XIX. százhúsz évvel ezelőtt is a belseje felé vonuló lakóház,
században című remek dol- város peremrészein túlnyo- mellette a gazdasági udvar,
gozatában, amely egykor mó többségben voltak az ala- hátul a kert, az utcára egy
nyomtatásban is megjelent, csony, földszintes, fazsinde- vagy két ablak tekintett ki.
ám sajnos ma már nehezen lyes és olykor még nádtetős Az ajtókon díszes kopogtatók
hozzáférhető, igen érzékle- házak, s még a század utolsó voltak, amelyeket még gyertesen leírja a régi várost és évtizedében is jórészt a falu- mekkoromban is módomban
a falai között történt esemé- sias arculat és hangulat volt volt megcsodálni. Nem ment
nyeket. Megtudhatjuk belő- az uralkodó. Jellegzetes volt az sem ritkaságszámba, hogy
le többek között, hogy még például a telek szélén, annak olykor két-három család, illetve nemzedék is egy fedél
alatt élt és közös konyhát
használt. Egyes portákon
istállók és műhelyek is voltak. Minden ház udvarán
volt kút, de a vizük nem
volt iható. Csupán az erődvonalak mentén, a Kovács
utcában volt egy iható vizű
kút. Vízmű és vízvezeték
még nem volt a városban, s
így valóságos kereseti forrássá fejlődött ki a lajtosok,
úgynevezett vizesemberek
foglalkozása. A szekereken
elhelyezett nyolc-tízakós
hordóikat a Dunában feltöltötték vízzel, és utcáról
utcára menve korsónként

bert Delgago Garcianak,
aki grafikáin és egyéb
alkotásain a természetet
és a népi hagyományokat
örökíti meg. Alkotásaikkal különböző az amerikai kontinensen kívül
több európai kiállítóteremben is bemutatkoztak
már. Ezért örömmel tölt
el bennünket, hogy Komáromban is megismerkedhetünk velük, fejezte
be beszédét Farkas Veronika. A képzőművészek
nevében Jorge González
Velazquez köszönte meg
a Limes Galériában történő bemutatkozás lehetőségét,
név szerint Farkas Veronikának és Dolán Györgynek. A
mexikói művészek alkotásait
október 8-ig tekinthetik meg a
látogatók, ezt követően pedig
a nemzetközi képzőművészeti
szimpózium alkotásai várják
majd a látogatókat.
Dr. Bende István

kitért arra, hogy az igazgató
által használt luxusterepjárót
is eladja a cég, mivel az teljesen szükségtelen a számára,
ugyanígy a nemrég vásárolt
pathi nyaraló is. Nekem, mint
egyszerű komáromi polgárnak
az futott át az agyamon, hogy a
Dunatáj évek óta figyelmeztet
ezekre a tényekre, ám az illetékesek közül mindezt sajnos
senki nem vette komolyan.
Ami viszont végképp megdöbbentett, az Glič Konštantín képviselő reakciója volt az
elmondottakra. Szerinte meg
kéne köszönni a cégvezető
eddigi áldozatos munkáját,
hiszen neki köszönhetően jutott el idáig. Aki nem ismeri a
képviselő céghez való hozzáállását, az gondolhatta, hogy
egy viccbe kezdett bele amit
majd egy jó poénnal zár. Sajnos azonban az elmondottakat
komolyan gondolta! Ezzel
kapcsolatban csupán azt tudom mondani, hogy nem az
a baj, hogy egy képviselőnek
más a véleménye, mint amit
az emberek többsége elvárna,
s az sem baj, hogy valamilyen
oknál fogva nem képes túllépni
az árnyékán. A baj az, hogy az
illető képviselő a mai napig a
KOMVaK felügyelőbizottságának tagja!
Ezekután, nekem mint egyszerű komáromi polgárnak nem
marad más választásom, mint
felkérni a polgármestert és a
képviselőket, hogy Glič képviselőt azonnal hívják vissza a
felügyelőtanácsból. Megnyilvánulásai alapján ugyanis megállapítható, hogy Glič Konštantín nem ért hozzá, vagy ami
esetleg még rosszabb, nem akar
hozzá érteni.
Sz. J.
A cikk írója nyugalmazott
közgazdász
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A Selye János Gimnázium életéből
Rendhagyó szeptember köszöntött a Selye János Gimnáziumra a 2016/17-es tanévben – legalábbis annak a 43 diáknak, akik már mind tűkön ülve számolták vissza a napokat az ősz első vasárnapjáig. Noha nem a vészesen közeledő iskolakezdés váltotta ki az izgalmat, sokkal inkább az
angliai tanulmányút, melynek szervezése már a múlt évben elkezdődött.
Autóbuszunk szombat este parkolt le
a gimnázium épülete előtt, mely körül
már javában gyülekeztünk, bőröndjeinkkel együtt. Mikor az izgalom már
kellőképp tetőfokára hágott, elérkezett
a búcsúzkodás ideje, s miután kísérő
tanáraink ellenőrizték az iratainkat,
mindenki elfoglalta a helyét az autóbuszon, és pontban éjfélkor kezdetét
vette kalandos utunk. Az utasteret izgatott zsivaj töltötte meg, mely aztán
fokozatosan csendesedni kezdett úti
célunk felé haladva.
Vasárnap délután érkeztünk első célállomásunkra, Luxemburgba, ahol rövid
sétát tettünk a belvárosban, és megcsodálhattuk többek között a városházát és
a nagyhercegi palotát is. Ezt követően
érkeztünk franciaországi szállásunkra,
Lille-be. Másnap reggel innen indultunk útnak ismét, ezúttal Calais-ba, ahol
kompra szálltunk, és a Doveri-szorost
áthajózva Anglia legnagyobb kikötőjébe, Doverbe értünk. A napot egy rövid

pihenővel kezdtük a tengerparton, majd
miután kellő fotót és tengerparti kavicsot gyűjtöttünk be, folytattuk utunkat
az anglikán egyház központjába, Canterbury-be. A híres, középkori katedrális megtekintése után a szintén középkori eredetű, ám viktoriánus stílusúra
átépített Scotney Castle-t csodálhattuk
meg kívül s belül, hatalmas kertjét is
bejárva. A nap végén kimerülten, de annál nagyobb lelkesedéssel foglaltuk el
szállásunkat a Holiday-parkban.
Kedden eljött a nap, melyet már mindannyian izgatottan vártunk. Londoni
kirándulásunk során megnéztük az
őrségváltást a Buckingham-palotánál,
felültünk a világ egyik legnagyobb
óriáskerekére, a London Eye-ra, valamint ellátogattunk Madame Tussaud
méltán világhírű panoptikumába, ahol
kedvenc hírességeinkkel találkozhattunk, még ha csak viaszfigurák formájában is. A napot néhány tanulságos
órával zártuk a híres Natural History

Museum-ot bebarangolva.
Szerdán – mindenki legnagyobb örömére – folytatódott a londoni városnézés, melynek alkalmával
tízóraizhattunk a Trafalgar
téren, végigsétálhattunk
az Oxford Streeten, és további világhírű helyeket,
műemlékeket csodálhattunk meg, melyeket kö- Komáromi „gimisek” az angol tengerparton
zülünk sokan eddig még
központjában, Hastings-ben töltöttük,
csak képeslapon láttak.
Másnap búcsút vettünk a fővárostól, ahol lehetőségünk nyílt betekinteni
és vidékre indultunk. Elsőként egy a város halászati múltjába, valamint
kikötővárosba, Portsmouth-ba érkez- a régi csempészalagutak rejtekeibe.
tünk, ahol egy hadihajót tekintettünk Délután szomorúan búcsúztunk el
meg, valamint felmentünk a híres Angliától, – bízva benne, hogy nem
Spinnaker Tower kilátójába is, mely- véglegesen – és a Csalagúton átkelről 110 méter magasból csodálhattuk ve megérkeztünk Párizs elővárosába,
a város lélegzetelállító panorámáját. Villeneuve le Roi-ba.
Késő délután a középkori vásárvá- Kirándulásunk utolsó napját Európa
rosba, Chichester-be utaztunk. A pén- világhírű szórakoztató parkjában, Distek délelőttöt az Angol Riviéra egyik neyland-ben töltöttük, ami mindnyá-

junk számára felejthetetlen élményt
nyújtott. Fájó szívvel szálltunk buszra
a nap végén, s indultunk a hazavezető
18 órás útnak, de ennek ellenére mindannyian elégedettek voltunk.
Köszönet érte kísérő és szervező tanárainknak, idegenvezetőnknek, buszvezetőinknek, valamint diáktársaimnak,
akiknek hála rengeteg életre szóló élménnyel és megvalósult álommal térhettünk haza.
Szalay Krisztina,
a II. D osztály tanulója

A Selye János Gimnázium országos bronzérmese három hetet töltött Németországban

A nyári szünet utolsó három hetét Németországban tölthettem egy tanulmányút résztvevőjeként, ugyanis a 2015/16-os tanévben az országos német olimpia harmadik helyezettje lettem,
és jutalmul egy háromhetes ösztöndíjat kaptam a PAD (Pädagogischer Austauschdienst- Pedagógiai Csereszolgálat) jóvoltából. Az út a németországi Hamelnbe szólt, ahol ugyan rövid, de
annál izgalmasabb időre a Schiller Gimnázium diákjává válhattam.
Augusztus 12-én találkoztam úgy is, hogy azonnal bedobtak Megtapasztalhattam a német
Pozsonyban 11 diáktársam- minket a mélyvízbe, ugyanis vendégszeretetet, amelyet csak
mal és tanárnőnkkel, akikkel amint megérkeztünk, új csa- dicsérni tudok. Igaz, hogy a
az elkövetkező három hétben ládunkkal töltöttük a hétvégét. németek nem olyan lobbanészoros barátságot kötöttünk. Nagyon elégedett voltam. Egy kony természetűek, mint mi
Mindannyian Szlovákia kü- rendkívül kedves és rokon- magyarok, de bátran kijelentlönböző tájairól érkeztünk. szenves családhoz kerültem. hetem, hogy a közismert közJómagam Dél-Szlovákiát és az Saját szobát kaptam és rögtön hely, miszerint minden német
itt élő magyarokat, valamint családtagnak
számítottam. rideg, nem igaz. Megmutatták
iskolámat, a konekem a városukat
máromi Selye Jáés gyönyörű helyekre
nos Gimnáziumot
vittek el. Többek közt
képviseltem. SzáBückeborgba, a világ
momra maga az
mindössze öt fejedelutazás is tele volt
mi lovasiskolájának
meglepetésekkel,
egyikébe (Fürstliche
ugyanis életemben
Hofreitschule Bückeelőször repültem
borg).
és nagyon megszeA gimnáziumban jarettem ezt az utavarészt némettanárzásmódot.
nőkkel
végeztünk
Késő este érkezcsoportmunkákat.
tünk meg HamelnNem klasszikus taníbe. Itt a vonattásról, hanem inkább
állomáson
már
játékos nyelvismeretmindenkit várt a
bővítésről volt szó.
vendéglátó
csaRögtön az első nap
ládja. Mondhatjuk
összegyűjtöttük
a

szerintünk tipikus német dol- ra. Szinte minden második nap
gokat egy plakát formájában, egy-egy kirándulással telt el.
majd az utolsó napokban még Megcsodálhattuk Hameln város
kiegészítettük ezeket új tapasz- varázslatosan sokszínű építmétalatainkkal. Sokat rajzoltunk, nyeit, Hannover panorámáját
kártyajátékoa városháza
kat
játszottornyának
tunk, sőt még
tetejéről, ela hetivásárból
látogattunk
is tanulságos
Bodenverjátékot tudtak
der-be is, a
számunkra
híres Münchvarázsolni: új
hausen báró
szavakat kelotthonába. A
lett keresnünk
helyi bobpáaz ábécé egyes
lyán
pedig
betűire.
nagy élvezetRészt vehettel siklottunk
tem
német
le. Nemcsak
kortársaim
városnézéegy-egy órásen vehettünk
ján is. Így az Németországban ekkora a részt, hanem
iskolapadban képviselőfánk…
egyéb különlenemcsak
a
ges élményben
nyelvismereteimet mélyíthet- is részesülhettünk: a hamelni
tem el, hanem sok érdekes in- üvegfúvóműhelyben (Hamelner
formációt szereztem a német Glasbläserei) mindannyian saját
iskolarendszerről, az ottani üveggolyót készíthettünk, szinmindennapokról és a helybéli- tén Hamelnben, a kalandparkek szokásairól.
ban (Hamelner Kletterwald)
Azonban nemcsak az iskolapa- megmászhattuk az erdő legmadot nyomtuk. Tanárnőink tarka gasabb fáit, hajóztunk a Weser
programot készítettek számunk- folyón és még sorolhatnám.

A háromhetes „német életünket” természetesen illően le
akartuk zárni. Ezt egy búcsúest formájában valósítottuk
meg. Egy prezentáció keretén belül bemutattuk újonnan
szerzett német családtagjainknak a mi kis országunkat,
hagyományainkat, látványosságainkat és termékeinket.
Valamint, hogy egy kicsit ők
is közelebbinek érezzék magukhoz a mi hazánkat, sütöttünk nekik a nálunk honos
édességekből: kiflifelfújtat,
réteseket, pozsonyi kifliket és
mecenzéfi kalácsot.
Röviden összefoglalva: egy
óriási lehetőség volt ez a három hét számomra. Nemcsak
német nyelvtudásomat fejleszthettem, de új barátságokat is
köthettem, új tájakat láthattam
és közben a személyiségem is
egy kicsit jobbá formálódott.
Végezetül még szerettem volna megköszönni felkészítő
tanáromnak, Fekete Juditnak
a támogatását, munkáját és
buzdítását, ugyanis segítsége
nélkül nem sikerült volna ide
eljutnom.
Bartalos Angelika (III. B)

Ötvenéves a Komáromi Kamarazenekar

A komáromi zenekar ezeken a fellépéseken részben rövid zenekari műveket szólaltatott
meg, részben énekes szólistákat kísért, illetve az Egyetértés Munkásdalárdával – karvezető Jarábik Imre – közösen kíséretes kórusműveket adtunk elő. A zenekar létszáma
általában 12-15 volt; egykori tagjai: Bartal Eleonóra, Bartal János, Bedecs Erzsébet,
Bedecs Gyula, Besenyei Ivana, †Bittner Žarko, Dobi Ákos, Dobi Gézáné, Domonkos
Dezső, Harmat Rudolf, Hausleitner György, MUDr. Hollósy Tamás, Hollósy Gabriella
Zsuzsanna, Hollósy Zsuzsanna, MUDr. Gyurász István, Kürthyné Petrás Éva, Lebida
Jerzy, †Mórocz Dezsőné, Óváry István mérnök, †Platzner Tibor, Rácz Klára, †Rácz
László, †Rév Sándor, MUDr. Sebők Zoltán, Stirber Lajos, †Szabó Igor, Szabó István,
Szalay Szilvia, Szigeti Ágnes, Szombath Károly, Tarics János, Török Ferenc, Vikartovsky László, Zemiansky Anton és Zsákovics László.
Török Ferenc hegedűműKezdettől fogva jó kapcso- s csakúgy a járási döntőben
vész, városunk szülötte
latunk volt a Járási Népmű- is mi kísértük az énekes szóvelési Intézettel. A 60-70-es listákat. Egy alkalommal a vállalta a művészeti vezető
tisztét
években az intézet szakelő- Szlovák Televízió „A hármas
adója, Horváth József által jegyében” (V znamení troj- „1991-et írt a naptár. A Cseszervezett, és nagy népsze- ky) megnevezésű műsorába madok Komáromi Városi
Szervezete és a Városi Műrűségnek örvendő, tömege- is meghívtak bennünket.
velődési Központ Concordia
vegyes kara W. A. Mozart:

Háttérben a zenekar és az Egyetértés Munkásdalárda.
Előtérben (balról) a szólisták: Mórocz Dezső, Németh Éva,
Andrássy Antal – a vezényelő Jarábik Imre – Dráfi Mátyás, Molnár Jenő, Halláné N. Marika és Szűcs Sándor.
ket megmozgató „Tavaszi
szél vizet áraszt” elnevezésű vetélkedő elődöntőiben

Így ment ez 1989 őszéig, ami
pedig azután következett, az
már egy másik fejezet.”

(2.)

Háttérben a zenekar és az Egyetértés Munkásdalárda. Előtérben (balról): Dr. Bende
István és Gáspár Tibor Dobi Gézának gratulálnak, továbbá a szólisták: Szűcs Sándor,
Magyarics Rudolfné és Dráfi Mátyás.
C-dur „Orgelsolo” Messe
című művét tűzte műsorára.
Stubendek István – a kórus
karnagya – engem kért meg:

toborozzak hangszeres zenészeket. Vállaltam. 1991 júniusában 11 tag – Besenyei Ivana, MUDr. Gyurász István,

A zenekar 1977-ben egy fellépésen. Balról (a zongorától): Eva Tóthová, Hollósy Gabriella Zsuzsanna, Domonkos Dezső, Dobi Géza, Dobi Ákos, Szabó Igor, Szabó István,
Harmat Rudolf, Szombath Károly, MUDr. Gyurász István, Stirber Lajos, Zemiansky
Anton, Rácz László, Tarics János.

Hollósy Gabriella Zsuzsanna, Nagy Hollósy Zsuzsanna, Mórocz Ildikó, Szalay
Szilvia (a Mozart misében,
mint énekes szólista), RNDr.
Zámbó Eleonóra – hegedű;
Mgr. Harmat Rudolf, MUDr.
Sebők Zoltán, Stirber Lajos –
brácsa; Rácz Zoltán – cselló
– kezdett újfent gyakorolni.
A Mozart-mű nagysikerű bemutatójára 1991 novemberében került sor a komáromi
Szent András-templomban;
bemutatása más városokban
is (többek között) Érsekújvár,
Pozsony,
Saxen-Ausztria)
nagy siker volt. (Folytatjuk)
Stirber Lajos
a zenekar alapító tagja
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Növényvédelem

Csak sorrendben…

Itt az ősz!

Október beköszöntével megsokasodnak a munkák a háztáji kertjeinkben. Ahogy az
ágyások kezdenek megüresedni, feláshatjuk és megtrágyázhatjuk a földet. Hagyjunk nagyobb földtömböket ásás után,
mert a giliszták úgyis szétzúzzák, hogy a trágyához hozzáférhessenek. A talajban levő
víz megfagyása, aztán megolvadása tavasszal lazává teszi a
talajt, így könnyebb dolgunk
lesz. Egyébként október és november a legmegfelelőbb hónap, hogy nekilássunk az ásásnak, hogy jó mélyre kerüljön a

készítsünk elő egy levéltáro- fűféléktől függően az októberi
lót. Egyszerű: szúrjunk négy utolsó nyíráskor úgy állítsuk
cöveket a földbe, és rögzítsünk be a gép vágási magasságát,
köréje dróthálót. Tömjük meg hogy a csomósodási pontok feszáraz levelekkel, és hagyjuk lett minél magasabbra vágjuk a
állni egy évig. A rakás leg- szálakat, de ne annyira magasalább egyharmadára fog csök- ra, hogy a földhöz nyomva sok
kenni, így ahogy hullanak a rétegben feküdjenek egymálevelek, halmozhatjuk is bele. son. Általában az 5-6 centiméHa olyan csodálatos gépet teres magasság az ideális.
használunk, amelyik össze is Sok kedvelt díszcserje van haszecskázza a leveleket, meg- zánkban, amelyek kiültetést
figyelhetjük, hogy a levelek követően egy-két évig fagysokkal hamarabb rothadásnak érzékenyek, később megerősödve már biztonsággal tűrik
indulnak.
Miután már az eper leérett, ta- teleinket. Ilyen a selyemakác,
karítsuk ki az ágyást, vágjuk a füge, a gránátalma és még
le a növény felső sorolhatnánk. Ezek ágait célrészét, távolítsuk szerű összekötni, papírral beel az elszáradt tekerni, végül textillel, kenleveleket, az el- derzsákkal becsavarni. Fóliás
rothadt epersze- borítást semmiképp ne haszmeket, amelyeket náljunk, mert az nem szellőelmulasztottunk zik, és a bent lecsapódó pára
leszedni, és tép- indította folyamatok, valamint
a műanyag fólia alatti nagy hőjük ki az indákat.
Az olyan gyü- ingadozás nagyobb kárt okozmölcstermő bok- hat, mint hasznot. Egy-egy
rokat, mint a piros napsütéses téli napon fölszökés fekete ribizli, het a fólia alatt a hőmérséklet,
meg kell metsze- és a növény tavaszt érezve
nedvkeringését,
ni, mint ahogy az megindítja
Akár palettákból is összeállíthatunk egy egresbokrokat is. ami elfagyáshoz vezet, ha isEz a hónap és a mét mínuszok jönnek. Tehát a
egyszerű komposztáló ládát
november a leg- fóliát kerüljük.
trágya, és mélyebbé váljon a megfelelőbb idő a málna- és a A hónap végéig a téli tárolásra
termőtalaj réteg. A jobb minő- szederbokrok gondozására is, szánt késői zöldségeket is érségű talajba, melynek felásása többek között az új hajtások demes betakarítani, és tárolni.
nem szükséges évente, télire szétültetésére. Tegyünk
ültethetünk lóbabot, mivel az a növény tövére komnagyon jó zöldtrágya.
posztot és 250 gramm
Temessünk be minden előző csontlisztet négyzetméévben elültetett, zöldtrágyá- terenként, ez nagyon jó
nak alkalmas növényt, például tápanyag számukra.
a mustárt. A komposztládánk Az időjárástól függően
hamar megtelhet, ahogy az az év utolsó fűvágását
utolsó termést is betakarítot- is októberben végeztuk, úgyhogy ez jó alkalom zük el. A helyes vágási
arra is, hogy felgyorsítsuk a magasság beállításától Gránátalma – nyáron csodálatos
bomlási folyamatot. Takar- jelentősen függ a gyep cserje, télen vitaminbomba!
juk le, inkább legyen nyirkos, telelésének a sikere. Ha
mint teljesen átázott, a lényeg, túl alacsonyra vágjuk, akkor Ilyen a sárgarépa vagy a fejes
hogy melegben legyen. Ha van könnyebben szenvedhet fagy- káposzta, sütőtök. Tárolásra
fekete nadályunk, tegyük azt is kárt. Ha túl magasra hagyjuk, csak a teljesen ép, kártevő és
a komposzthoz, hogy beindít- akkor a hótakaró fogja a földre kórokozómentes példányok alsa a bomlást.
fektetni, és az egymáson fekvő kalmasak. A sérülteken megteHamarosan kezdenek hulla- nedves fűszálak a tavaszi fel- lepedő tárolási kórokozók nani a levelek, ez pedig értékes melegedéskor rothadásnak in- pok alatt teljesen tönkretehetik
forrás lehet számunkra. Ehhez dulhatnak. A gyepünket alkotó a teljes tárolt állományt. -la-

Kertészkedik?

A kerti kisgépeket is keresse
a BV-TV-ben!
B-CENTER Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.

Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Érdekes tapasztalatot jelent
önnek az ellenkező nem egyik tagja. Erősen vonzza a kettőjük között kialakult kapcsolat, ugyanakkor érzi, hogy az a fajta érzelmi
kötődés, amelyet a másik elvár öntől, egyszerűen túl intenzív önnek. Nem képes ennyire beleveszni az érzéseibe, ennyire vakon
rajongani a másikért.
HALAK (február 21. – március 20.) Egy jelentéktelennek induló flörtből kialakulhat valami egészen komoly dolog. Amint
közelebbről megismerik egymást, kiderül, mennyire hamis kép
élt önökben egymásról és milyen sok dologban gondolkoznak
hasonlóan. Ez jó alap lehet egy tartós, boldog kapcsolathoz.
KOS március 21 – április 20.) Hajlamos túlságosan elkényeztetni azokat, akiket szeret. Képtelen nemet mondani nekik, mert
azt cserbenhagyásnak érezné. Sokszor azonban épp az érdekei
érvényesítésével érné el, hogy önre is odafigyeljenek.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne ragadjon le apróságoknál, különösen érzelmi ügyekben. Ha képes egészében nézni a történteket, meg
fogja érteni, hogy mi mozgatta kedvesét. Tudja jól, hogy szándékosan
nem okozna önnek fájdalmat, tehát ezzel a lehetőséggel felesleges
még gondolatban is eljátszania.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Kovács bemegy a patikába, és megkérdezi:
– Tudna nekem adni valamilyen hajtószert?
– Milyenre gondol, hashajtó, féreghajtó?
– Rekedtség ellenit.
– Rekedtségre hajtószert? – csodálkozik a patikus.
– Igen, az anyósom eljött hozzánk még húsvétra, aztán ittrekedt…
– Miért nem helyes dolog a házasság előtti
szex?
– Mert könnyen lekésheted miatta az esküvőd.
Egy nő panaszkodik a pszichológusnak.
– Tudja doktor úr, van egy dolog, amitől nagyon rettegek.
– Igen és mi lenne az?
– Az, hogy fiatalon fogok meghalni!
– Na de asszonyom, magának ettől már nem
kell félnie…
A székelyek háborúra készülnek a kínaiak ellen.
– Hányan vagytok? – kérdi a kínaiak vezére.
– Nyolcvanezren – mondja a székelyek kapitánya.
– És ti?
– Százmillióan – mondja mosolyogva a kínai vezér.
Erre hátrafordul a székely kapitány és így kiabál.

– Ijnye Józsi bá', baj van.
– Mi az no?
– Hova temetünk ennyi kínait?
– Mire vár a szőke nő a piramis lábánál?
– Hogy elinduljon a mozgólépcső!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nem bír nyugton maradni és ha
semmi sem történik a közvetlen környezetében, inkább elutazik,
hátha máshol több impulzus éri. Tartsa tiszteletben, hogy mások
más tempóban élnek és értékelje, ha olyan emberrel találkozik,
akinek szintén ennyire szüksége van a kihívásokra.
RÁK (június 22. – július 22.) Mostanában elkényeztette az ellenkező nem, hiszen nincs hiány rajongó pillantásokban és ajánlatokban, de
ön már odaadta a szívét valaki másnak, márpedig a Rákok alapvetően
hűséges típusok, akkor is, ha az illetővel még nem került közelebbi
ismeretségbe, csupán felkeltette az érdeklődését.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szerencsére ön alkatilag nem hajlamos a hízásra, de azért oda kell figyelnie, hogy menynyit és mit eszik, különösen olyan időszakokban, amikor nem jut
ideje mozgásra. Ha mégsem tud ellenállni a finom ételeknek, válasszon valamilyen csapatsportot és még új barátokra is szert tehet.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne a kellemetlen, nehezen megoldható feladatokra összpontosítson ezen a hétvégén,
mert ezek idővel megtörik önbizalmát. Legyen rá gondja, hogy
mindig érjék olyan impulzusok, amelyek az ön kreativitását szolgálják, amelyek könnyedebbé teszik egyéniségét és az önnel való
életet.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Fel nem dolgozott érzelmi sebeinktől többnyire úgy próbálunk megszabadulni, hogy nem
veszünk róluk tudomást, ám azok így is hatnak. Figyelje meg, melyek azok a problémák, helyzetek, amelyek rendszeresen ismétlődnek az életében, és amelyekkel szemben tehetetlennek érzi magát.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha konfliktushelyzetbe kerül kedvesével, hallgasson megérzéseire és tudni fogja, mi a
probléma valós gyökere. Ha párja azt látja, hogy nem ellene van,
hanem segíteni akar neki ennek megoldásában, vagyis a probléma
lett a közös ellenség, máris másként viselkedik önnel szemben.
NYILAS (november 23. – december 21.) A szerelemben váratlan sikerek érik ezen a héten! Ne bánjon azonban felelőtlenül
a hirtelen jött lehetőségekkel! Szedje össze a bátorságát és beszéljen meg randevút új ismerősével vagy legalább cseréljenek
telefonszámot!
BAK (december 22. – január 20.) A kiegyensúlyozott párkapcsolathoz fontos, hogy ismerje önmagát, tudja, hogy mit vár
el a párjától, melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell, hogy ön értékelje őt. Sokszor nem elég a kezdeti
lángolás, ha a mindennapokban mindent másképp gondolnak
és tesznek.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

0948 252 606.

Október 15-től kiadó
szoba-konyhás lakás
az Eötvös utcán.
Tel.: 0905/217 363

Eladó Bátorkeszin 8 áras
telken levő 3-szobás családi
ház, gazdasági udvarral.
Tel.: 0905 403 350

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Eladó átalakított garzonlakás Komáromban, a Gazda utcában. Telefonszám: 0915 069
139.
* Kiadó Komáromban 10x10es helyiség (garázs, műhely, raktár). Tel.: 0911 705 087.
Komáromi élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk.
Tel.: 0911 208 885

Segédszakácsnőt és
pincérnőt
felveszünk
komáromi részlegünkbe.

Tel.: 0908 480 038
* Kiadó Komáromban a Petőfi
utcán 27 m2-es üzlethelyiség,
nagyon jó, frekventált helyen.
Tel.: 0918 709 049.

A leggazdagabb tankönyvés kottakínálatot
nálunk találhatja!
Tankönyek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó vadonatúj, turbo
GEMINOX 28-as gázkazán,
átfolyós vízmelegítővel. Tel.:
0905 835 411.
* Eladó 3-szobás családi ház,
17 áras telekkel Ifjúságfalván. Tel.: 0907 294 303.
* Karfiol eladó Ekelen. Tel.:
0905 905 122.

Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Autóbiztosítás
Casco és
kötelező

Tel.: 0905 928 195.
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MŰSORAJÁNLAT
október 8-tól 14-ig
SZOMBAT
M1

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 7.20
Négy dínó New Yorkban
(amer.), 11.20 Babavilág,
12.55 Monk (amer.), 13.55
Balfácán (francia), 16.00
Műkedvelő
műkincsrablók (amer.), 18.00 Tények, 18.50 Star Academy,
21.50 Kamuzar uk (amer.),
0.10 Farkasokkal táncoló
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 12.45
Döglöt t a k t á k (amer.),
13.45 A szállító (f ra ncianémet), 16.0 0 Hippoly t
(mag ya r), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 20.00
X-Faktor, 21.55 A túlkoros
osztag (amer.), 0.15 Lányok for ró szok nyába n
(amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
10.55 A pletykafészkek
(amer.), 12.35 Szívós csajok
(amer.), 14.15 ValóVilág,
19.45 Mr. és Mrs. Smith
(amer.), 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág, 23.30
CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.40 Góg yi felüg yelő,
12.30 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.55 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerek versek,
15.55 A vitéz szabólegény,
17.00 Mickey egér játszó tere, 19.05 Dínó -vonat,
19.35 Állatker t a hátizsákban, 20.05 A muskét ások
(angol), 21.00 Én vag yok
it t, 22.40 M R 2 A k usz ti k

Duna tv

10.50 Noé ba r át ai, 12.55
Í zőr zők , 13.30 Ha zajá ró,
14.0 0 Mag ya r k rón i k a ,
15.05 Szeret et t el Hol lywoodból, 15.35 Szemüvegesek (mag ya r), 17.0 0
Ga sz t roa ng yal,
19.30
A kölyök (a mer.), 21.20
A k i leg yőz t e A l Caponét
(a mer.), 23.25 Vég ját ék
(a mer.), 1.0 0 A kölyök
(a mer.)

Duna World

11.25
Sza r ajevó
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.45 Ha ng v il la ,
15.45 Hog y volt?, 16.40
Sza má r-sz iget
r abjai,
17.40 Csalá d-ba r át , 19.15
Szaba d ság t ér 56, 20.05
Csi nálju k a fesz t ivált!,
21.30 A Bag i Na csa Show,
22.30 Mu n k aüg yek (mag ya r), 23.0 0 O per a Café,
23.35 Ha zajá ró

Pozsony 1

12.30 Egy lépés a mennyország, 13.30 100 méterre
az Édentől (olasz), 15.15
Aranyidők, 16.20 Szlovákia, szeretlek!, 17.55 Főzzünk!, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Hírek,
20.25 Labdarúgás, 23.30
Ray Donovan (amer.),
0.20 A zene

Pozsony 2

13.40 Farmereknek, 14.25
Horgászoknak, 16.30 Bajnokok Ligája, 17.35 Szlovák mozi, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.15 A csoda (szlovák), 21.30 Az
élet örömei, 22.00 Fargo
(amer.), 23.10 Szlovákia
legnagyobb bűntényei

Markíza tv

8.10 Mad agasz ká r pi ngvi njei (amer.), 12.45 Spider-Ma n (amer.), 15.25
Vala hol
má r
lát t ala k ,
18.20 Mulat a z elit, 19.0 0
Hí radó, 20.30 A bossz ú álló (amer.), 22.35 A ng yalok és démonok (amer.),
1.20 A bossz ú álló (amer.)

JOJ TV

8.05 Mesék, 9.30 A Simpson család (amer.), 10.20
Ninja
Factor
(amer.),
12.05 Tizenkettő egy tucat
(amer.), 14.05 Pasik a naptárból (amer.), 16.00 Csillag születik, 17.30 Nálunk
otthon, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 MI-5 (amer.),
23.00 Az amerikai gengszter (amer.), 2.15 Zombik
városa (amer.)

HÉTFŐ

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

VASÁRNAP
M1

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 11.05
Több, m i nt testőr, 12.40
Mon k (amer.), 13.40 Gy ilkos sorok (amer.), 15.50 A
há zi ny uszi (amer.), 18.0 0
Tények , 18.50 Sz t á rba n
sz t á r, 21.25 Nag y f iú k
2 (amer.), 23.45 Ér j el!
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.50 Nevelésből elégséges (amer.),
13.15 Egy rém fura család (amer.), 13.45 ScoobyDoo és a tavi szörny átka
(amer.), 15.25 80 nap alatt
a Föld körül (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Kicsi óriások,
21.05 Angyalok és démonok
(amer.-olasz), 0.40 80 nap
alatt a Föld körül (amer.)

RTL II

11.45 Segítség, bajban vagyok!, 16.45 Mr. és Mrs.
Smith (amer.), 19.00 ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes, 23.30
Hisztéria (angol-francia),
1.30 Irigy kutya (amer.)

M2

11.40 Góg yi felüg yelő,
12.30 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.55 Sherlock,
a jak, 14.20 Gyerek versek,
15.55 Holle anyó (német),
19.05 Dínó -vonat, 19.35
Állatker t a hátizsákban,
20.05 Foo Fighters, 21.15
A z ötös számú vágóhíd
(amer.), 23.50 A k iválasztot t (olasz), 1.45 A z ötös
számú vágóhíd (amer.)

Duna tv

9.0 0 Isten kezében, 10.05
Refor mát us
maga zi n,
12.55 Rú zs és selyem,
13.30 Szepesség, 14.0 0
Colu mbo (amer.), 15.15
Halálos t avasz (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Tom my
és Tuppence for ró nyo mon (a ngol), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.10 Ká r t yavá r (amer.),
22.05 A P r i zzi k becsülete (amer.), 0.15 Psycho
(amer.)

Duna World

13.15
Nag yok ,
13.45
Szaba d ság t ér 56, 15.05
Rú zs és selyem , 15.35
Ö nök kér t ék , 17.30 Csalá d-ba r át , 19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30 Szeret ett el Hol ly woodból, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
Ha zat érés, 23.0 0 Bábel –
Hesnával a v ilág, 23.55
Ha ng v il la

Pozsony 1

12.50 Az ajtó mögött, 13.25
Mar ple kisasszony (angol),
15.00 Menekülés (cseh),
16.40 Senki sem tökéletes,
17.40 Menjünk a kertbe!,
18.20 Konyhám titka, 19.00
Hírek, 20.25 Dr. Martin
(szlovák), 21.20 A bunyós
(amer.), 23.05 Julie Lescaut
(francia), 0.30 Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.45 Kerékpározás, 16.15
Kamera?, 16.45 Jégkorong,
19.30 Szóval, 19.45 Forsyte
saga (francia), 20.35 Wolf
Hall, 21.35 Dundee hadnagy (amer.), 23.50 Tomboló bika (amer.)

Markíza tv
8.05 Spider-Man (amer.),
10.45 Rendőrakadémia 5
(amer.), 12.30 Jó tudni!,
15.50 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 17.50 Alvég,
felvég, 19.00 Híradó, 20.30
Valahol már láttalak 23.10
A vonatrablás (amer.),
1.25 Angyalok és démonok
(amer.)

JOJ TV
10.15 Építünk, javítunk,
11.00 A tűzhányó (amer.),
13.10 Ez lesz ám a harc!
(amer.), 15.20 Largo Winch
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Csillag születik, 22.40
A texasi hóhér (amer.), 1.05
Édes élet (amer.)

M1

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 A szultána (török)
22.00 Mr. Brooks (amer.),
0.50 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Barátok közt, 22.15 Dr. Csont
(amer.), 0.25 Nyomtalanul
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
Hazug csajok társasága,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág, 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
12.50 Geronimo Stilton,
14.50 Csűrcsavarosdi, 15.30
Franklin és barátai, 16.25
Mesélj nekem!, 17.40 Mily,
a kíváncsi, 17.50 Digby, a
tinisárkány, 18.45 Eperke
és barátai, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.30 A
rózsák harca (olasz)

Duna tv

12.55
Ízőrzők,
13.30
Halálbiz tos
diag nózis
(amer.), 14.20 A palot a
ék köve (dél-koreai), 15.25
Elfeledet t szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 17.10
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.35 Don Mat teo (olasz),
19.45
Maradj
t alpon!,
20.45 Kék fény, 21.45 Hawaii Five (amer.), 22.35
No – Limit (f rancia),
23.30 A r thu r New man világa (amer.)

Duna World

11. 25 Si k át or (m a g ya r),
13.4 0
Í z ő r z ők ,
15.10
Rom a m a g a z i n , 16.10
Hog y volt?, 17. 20 Cs a l á d - b a r át ,
19.0 0
K ív á n s á g ko s á r-v á log a t á s ,
20.0 0 Hog y volt?, 21.0 0
H í r a d ó, 21. 30 M a r a dj t a lp on!, 22 . 30 R id i k ü l , 0. 25
Mu n k aü g ye k (m a g ya r)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25 A
világ kincsei, 16.55 Talk
show, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Betonlegelő
(szlovák), 21.55 Riporterek, 22.30 Titkos életek
(szlovák), 23.30 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.10 Pa rk , 16.45 Műem lékek , 17.15 A v ilág
k i ncsei, 18.30 Est i mese,
19.35 H í rek , 20.25 A t ürel metlen sz ív (szlová k),
22.35 Ha rc a ha záér t
(orosz)

Markíza tv

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Sherlock és
Watson (amer.), 23.10 Lángoló Chicago (amer.), 0.25 Dr.
Rush (kanadai)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 Castle (amer.), 1.30
Túsztárgyalók (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.05 Új csaj (amer.),
17.35 Hagyjál főzni!, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág

M2

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 A bárányok
hallgatnak (amer.), 0.45 A
férjem védelmében (amer.)

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texa si kopó (amer.), 15.45
Maria (mexi kói), 16.50
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Ezek
megőrültek!, 20.40 A szultána (török), 22.00 NCIS
(amer.), 23.10 A törvény
embere (amer.)

RTL Klub

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story
extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Konyhafőnök, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 Szulejmán (török),
23.50 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág, 17.35 Hagyjál
főzni!, 19.30 A gyanú árnyékában (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág

M2

13.15 Tatonka történetei,
13.30 Animália, 13.55 Kajakalandok, 14.50 Csűrcsdavarosdi, 16.10 Peppa malac,
16.25 Mesélj nekem!, 18.45
Eperke és barátai, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.05 Az
élet megy tovább (brazil),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Római helyszínelők (olasz),
0.30 Rózsák harca (olasz)

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Tatonka történetei, 14.50 Csűrcsavarosdi, 15.25 Raju, a riksa, 17.50
Digby, a tinisárkány, 18.45
Eperke és barátai, 19.10 Alvin
és a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.30 Rózsák
harca (olasz)

Duna tv

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos diagnózis (amer.),
14.20 A palota ékköve (délkoreai), 15.25 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (osztrák-német), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.30
Velvet Divatház (spanyol),
22.25 Gran Hotel (spanyol),
23.45 Kékfény, 0.45 Hawaii
Five.0, 1.30 No Limit

Duna World
11.35 A vonatok reggel indulnak (magyar), 13.20
Életkor, 13.40 Szeretettel
Hollywoodból, 14.40 Magyar gazda, 16.15 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.55
Dallamról dallamra, 21.30
Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Labdar úgás,
23.30 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2
14.25 A d iag nózis, 15.25
Ruszi n maga zi n, 16.30
Horgászok na k ,
17.0 0
Hí rek , 18.30 Est i mese,
19.35 Hí rek , 20.15 A ra ny
lí ra , 21.10 A I I. v ilág hábor ú , 22.35 Tal k show

Markíza tv

10.00 Forr a bor, 11.00
Családi történetek, 13.05
NCIS (amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.55 Forr a bor, 19.0 0
Hí radó, 20.30 Felvég, alvég, 21.45 Kredenc, 0.20
Döglött akták (amer.)

11.00 Családi történetek,
13.05 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 A sziget,
22.40 Atletico Cvernofka
(szlovák), 23.45 Döglött
akták (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.35 Castle (amer.), 13.30
Csillag születik, 16.50 Találd ki a koromat, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 23.00 Látogatók, 0.10 Bostoni gyilkosságok (amer.)

SZERDA

12.30
Topsztár,
12.55
Castle (amer.), 13.55 Dr.
Csont (amer.), 16.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Nálunk,
otthon, 21.30 Találd ki a
koromat, 23.55 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

12.55 Ízőrzők, 13.30 Halálbiztos diagnózis (angol), 14.20
A palota ékköve (dél-koreia),
15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.35 A
hegyi doktor (német-osztrák),
19.25 Maradj talpon!, 20.40
Szabadság tér 56, 21.35 56
csepp vér (magyar), 23.15 Rejtélyes XX. század

Duna World

11.40 Hal négyesben (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.40 Kárpát expressz, 15.35
Ecranul nostru, 16.05 Hogy
volt?, 18.55 Kívánságkosár,
19.25 Magyarország, szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!,
0.25 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
48 óra (amer.), 22.40 Törvény és rend, 23.20 Rendőrségi ügyosztály (olasz), 0.15
Orvosok

Pozsony 2

12.20 Tudományos magazin, 15.30 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 19.10 Az én házam,
19.35 Hírek, 20.10 A klímaváltozások ról,
22.40
Művészetek, 23.40 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

11.00 Családi tör ténetek,
13.05 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 For r a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Char t show,
22.30 A sziget, 23.40 Jószomszédi viszonyok, 0.35
Tüzes csirke (cseh), 2.50
NCIS (amer.)

JOJ TV
7.35 Tárg yalóterem, 9.50
Testőrök, 10.50 Találd ki a
koromat!, 12.30 Topsztár,
12.55 Castle (amer.), 13.55
Dr. Csont (amer.), 14.55
Látogatók, 16.50 Találd ki
a koromat!, 17.00 Hí radó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 Az üveg mögött (amer.), 22.00 Castle
(amer.), 23.00 Látogatók,
23.55 Bosztoni gyilkosságok (amer.

5.50 Jó reggelt, skacok!
12.30 Story extra, 13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20
A konyhafőnök, 15.50 Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök,
20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Barátok közt,
22.15 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 1.00 Döglött
akták (amer.)

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok
társasága, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 ValóVilág, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág,
23.30 Barátok közt

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.55 Kaja-kalandok, 15.25
Raju, a riksa, 16.25 Mesélj
nekem!, 17.50 Digby, a tinisárkány, 19.10 Alvin és
a mókusok, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.35
Rózsák harca (olasz)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.50
Ízőrzők, 13.25 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.15 A
palota ék köve (dél-koreai),
15.20 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.05 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (németosztrák), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 Fábr y, 21.50
Mun kaügyek, 22.25 Camille (francia)

Duna World

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Tények délben,
12.30 Aktív, 13.35 Knight
Rider (mexikói), 14.40 Walker, a texa si kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Ezek megőrültek!, 20.40 A szultána (török),
22.00 Egy drága társ (amer.),
0.25 Sztárok testközelben,
3.00 Maffiadoktor (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest,
14.25 A konyhafőnök, 15.55
A kis menyasszony (indiai),
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.15 Csúcsformában (amer.), 0.15 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 Új csaj (amer.),
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 19.30 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág

M2

11.40 Kérem a következőt!,
11.50 Mézga család, 13.15
Pin kód, 13.55 Kaja-kalandok, 16.10 Peppa malac,
16.30 Gyerekversek, 17.20
Tashi, 17.50 Digby, a tinisárkány, 20.05 Az élet
megy tovább (brazil), 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Római
helyszínelők (olasz), 0.30
Rózsák harca (olasz)

Duna tv

10.20 Család-barát, 12.55
Ízőrzők, 13.35 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 14.25 A
palota ékköve (dél-koreai),
15.30 Elfeledett szerelem
(mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Agatha
Raisin
(angol),
21.20 Nora Roberts: Azúrkék égbolt (amer.-kanadai),
23.00 Halálos közellenség
(francia-olasz)

10.15 A sokszínű vallás,
10.55 Így szól az Úr!, 13.35
Hazajáró, 14.10 Magyar krónika, 16.00 Zsolt és Kriszta, 16.20 Hogy volt?, 17.25
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 0.25 Munkaügyek (magyar)

Duna World

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
Orvosok (szlovák), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Poirot (angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 22.05 Egy zsaru bőréért (francia), 23.50
Senki sem tökéletes

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.30
Orvosok, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
16.55 Poirot (angol), 19.00
Híradó, 20.25 Aranyidők,
21.25 Élő ostor (szlovák),
22.35 Egy lépés a mennyország (olasz), 23.30 Rendőrségi ügyosztály, 0.25 Orvosok

Pozsony 2

15.30
Roma
magazin,
16.40 Tesztmagazin, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek,
20.35 Tudományos mgazin, 21.00 A hal, 22.30 A
berlini beteg, 23.25 Rendőrség, 23.40 Prof ik

Markíza tv

11.35 Majd belejössz, Pistám! (magyar), 13.45 Rúzs
és selyem, 14.45 Kosár,
16.10 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.30 Maradj talpon!, 0.25 Munkaügyek
(magyar)

Pozsony 1

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 12.00
Élő panoráma, 14.20 Fesztivál, 15.20 Szemtől szemben, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.15 Ezeréves méh
(német-cseh), 21.10 A hajsza (dán), 23.05 Jazzfesztivál

Markíza tv

13.05 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
15.50 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 Atletiko
Cvernof ka, 22.45 Kredenc, 23.55 Döglött akták
(amer.), 0.55 A Los Angeles-i rendőrök (amer.)

10.00 Forr a bor, 11.00 Családi történetek, 13.05 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Forr a bor, 19.00 Híradó, 20.30 Alvég, felvég,
21.35 Jó tudni!, 22.40 Maximális kockázat (amer.),
1.05 A Las Vegas-i zsar u
(amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.35
Topsztár,
12.55
Castle (amer.), 13.55 Dr.
Csont (amer.), 16.50 Találd ki a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
K rimi, 19.30 Híradó, 20.35
Nálunk otthon (szlovák),
21.30 Inkognitó, 22.50
Látogatók, 23.50 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

10.30 Találd ki a koromat!, 12.35 Topsztár, 12.55
Castle (amer.), 13.55 Dr.
Csont (amer.), 16.30 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Nászéjszaka Vegasban (amer.),
22.30 Látogatók, 23.45 A
bérgyilkos (amer.)

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október
8-án Koppány
október
9-én Dénes
október 10-én Gedeon
október 11-én Brigitta
október 12-én Rezső, Miksa
október 13-án Kálmán, Ede
október 14-én Helén
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Varga László és a
csallóközaranyosi Szabó Erzsébet.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a nánai Kovács Karin, a dunaradványi Peredy
Zsombor, a pati Mádel Sofia, a megyercsi Bobek Róbert, az érsekújvári Balogh Tomáš és Bóna Patrik, a dercsikai Árvai Jázmin, a
szőgyéni Kovács László, a komáromi Ďurčiš Alex,
Szabó Matilda, Burgel Leonard, Mikolai Benedek,
Lakatos Viktória, Bútorová Hanna Bria, Pázler
Emma, Dudášová Anna Bella, a pozsonyi Sipos
Michael, a marcelházai Lakatoš Tibor, a vágfüzesi Vince Levente, a helembai Bujna Chloé, az
őrsújfalusi Zsidek Sebastian, a gyulamajori Bajcsi
Sára Éva, a perbetei Tornóci Bíborka, a szilasházai
Holbojová Alica, az ímelyi Pastoreková Mia, a nemesócsai Szuszek Dávid, a negyedi Nagy Adél, az
ógyallai Vaššová Zoé, Stojková Ingrida, Príbojská
Dorka, Škulibová Natália és Lakatoš Dávid.

A Dunatáj receptkönyvéből

SÜLT CSIRKECOMB TÖKKEL
ÉS PARADICSOMMAL

Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg zabpehely
10 dkg margarin
1 kg reszelt alma
10 dkg darált dió
méz ízlés szerint
fahéj
1 citrom reszelt héja
1 teáskanál vanília őrlemény
A tetejére:
1-2 alma (szeletelve)

Hozzávalók:
1 db kisebb tök
só
4 db csirkecomb
frissen őrölt bors
2 ek méz
1/2 tk szárított kakukkfű
2 ek olaj
8 db koktélparadicsom
A mártogatóshoz:
20 dkg tejföl
8 dkg joghurt
1/4 tk mustár
1 ek aprított kapor
Elkészítése:
Félbevágjuk a tököt, a magját kikanalazzuk, és 2 evőkanálnyit
félreteszünk belőle. A tököt feldaraboljuk, és megsózzuk. Félbevágjuk a combokat, megsózzuk, megborsozzuk őket, majd
1 ek mézzel bevonjuk és megszórjuk a kakukkfűvel.
A combokat sütőpapírral kibélelt tepsibe fektetjük. Melléjük
szórjuk a tököt, megkenjük a maradék mézzel, és meghintjük a tökmaggal. Az egészet meglocsoljuk az olajjal, és 200
fokra előmelegített sütőben 15 percig sütjük. Mellétesszük a
paradicsomot, majd visszatoljuk a sütőbe további 20 percre.
A mártogatóshoz habosra keverjük a tejfölt a joghurttal és
a mustárral. Hozzáadjuk a kaprot, és a forró sülttel tálaljuk.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Az idő múlik, de nem felejtjük soha!
Szomorú szívvel
és soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk október 2-án,
halálának 24. évfordulóján

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

A gútai Lebeco pékség
 gépjárművezetőt keres

pékáru kiszállítására
 segéderőt pékáru gyártására
 csomagolási és expedíciós dolgozót
Munkavégzés helye: Gúta, Mester utca 4.
Munka helyzete: azonnali belépés
Foglalkoztatottság: teljes munkaidős, részmunkaidős
Követelmények és készségek: terhelhetőség, felelősségtudat,
függetlenség, rugalmasság (szakmai gyakorlat nem feltétel)

Turcsek Lajosra
Naszvadon.

Molnár Cecíliára
(Martos)

halálának 10. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

Lévai Leonard mérnök
Tel.:

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
október 9-én a szeretett édesanyára, anyósra és
nagymamára,

0905 514 558

lebeco@lebeco.sk
www.lebeco.sk

Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

Eladó
Cserháton

nagyvirágú
krizantém.
Tel.:
0902 302 742
0914 224 677

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA
Emlékét őrző családja

* Eladó 4-hónapos retriver
kutyakölyök 50 euróért. Tel.:
0907 440 239.
* Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

Notebookok,
LCD-monitorok,

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

E-mail:

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünken él és örökké ott marad.

Eladó Gútán 5-szobás, hőszigetelt, földszintes
családi ház frekventált helyen.
Alapterülete 200 m2, 14 áras telek, egyszerűen
átalakítható két lakásegységre. Parkosított udvar és kert, alacsony rezsiköltség, kétféle fűtés.
Ár megegyezés szerint! Tel.: 0907 117 798.

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Kapcsolatfelvétel:

Emlékét örökké őrző felesége és
gyermekei családjukkal

Elkészítése:
A zabpelyhet és a margarint jól összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a többi hozzávalót. Ha túl lágynak ítéljük, zabpehely
vagy búzadara hozzáadásával korrigálhatjuk az állagát.
Jól összekeverjük, majd kiolajozott, magas falú tepsibe nyomkodjuk a masszát, a tetejét almaszeletekkel fedjük le.
180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük, addig,
míg a teteje szép aranybarnára sül. Szórhatunk a tetejére ízlés
szerint fahéjas porcukrot vagy szeletelt mandulát.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Apró Vilma (86 éves), Bieliková
Magdaléna (90-éves), Magdolenová Mária (87
éves), Střeštik Zdeněk (81 éves) és Takács Zsuzsanna (70-éves), a szentpéteri id. Uzsák László
(70-éves) és Kocsis Ida (68 éves), a keszegfalvai
Virág Miklós (77 éves), az őrsújfalusi Kopečeková Juliana (87 éves), a hetényi Ernecz Gizella (89
éves), a bátorkeszi Kálaziová Irena (82 éves) és a
kolozsnémai Esztergályos Erzsébet (94 éves).
Emléküket megőrizzük!

ALMÁS PITE
ZABPEHELLYEL

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

KOSÁRLABDA
Az utolsó előkészületi találkozón is
komáromi győzelem született!

Nehéz időszak elé néz a komáromi kosárlabdacsapat, hiszen
az extraliga mérkőzésein kívül még helyt kell állnia az Alpok-Adria Liga találkozóin is. Az elmúlt hét végén az idénykezdés előtti utolsó előkészítő mérkőzésre került sor, amely
a hazai szurkolók megelégedésére hazai győzelemmel ért
véget. Nagy kár, hogy a komáromi sportcsarnok nem teljesen átgondolt legutóbbi felújítása során nem kerül sor annak
kibővítésére, ezért az továbbra sem felel meg a nemzetközi
találkozók lebonyolítása követelményeinek.
MBK Rieker COM-therm Komárno – Falco KC Szombathely
83 : 76 24:22, 18:19, 24:10, 17:25)
Lényegében az első negyed a komáromi csapat, amely szinfej-fej melletti harcról szólt, s te lelépte ellenfelét. A szépen
a komáromi játékosok meg- előkészített támadások sorra
fogadták Bilič csapatkapitány meglepték az ellenfelet, mely
tanácsait, aki a játék stratégi- ezúttal védelmének teljes öszáját a támadósor és a védelem szeomlását dobói helyzetelőegyaránt fontos, néha kissé nyével sem tudta ellensúlyozagresszívnak tűnő játékára ni. A 14 pontos fölény azonban
összpontosította. Ez az első kellemetlenül hatott a hazai
negyedben meghozta az ered- csapat játékára, ugyanis a venményét, viszont a második dégek igyekeztek kiköszörülni
negyedben már ezt a stratégiát a csorbát és gyors rohamokkal
alkalmazták a szombathelyiek ostromolták a hazaiak kosarát,
is, akik a komáromiak pontat- megkeserítve a komáromi csalanságait kihasználva eredmé- pat védőinek életét.
nyes ellentámadásaik eredmé- Komárom pontszerzői:
nyeképpen a negyed végére Langston 18, Kuffa 16, Babiegypontos előnyt harcoltak ki neaux 13, Bilič ás Marchyn és
maguknak, Újult erővel kez- 12-12, Halada Vido és Maslík
dett a harmadik negyedben a 2-2, Petrovsky 0.

Lapzárta után, kedden került sor az AlpokAdria Liga keretében az MBK Rieker COMtherm Komárom – Rogaška (Szlovénia) találkozójára, amely a nemzetközi bajnokság első
mérkőzése.

L A B D A R Ú G á S
III. liga
9. forduló
Negyed – Komárom 0:3 (0:1)
Minden a papírforma szerint történt. A bajnokság
első helyén álló komáromi csapat és a sereghajtó hazaiak összecsapása azonban nem volt
izgalmaktól mentes. Az
első félidőben remekül védekeztek a negyediek és a komáromi csatárok góljait néha csak
bravúros teljesítménnyel tudta
védeni a kapusuk. A gólnélküliséget a 43. percben Haša
törte meg, amikor kihasználta
a hazai védők ügyetlenkedését.
A második félidő a negyediek
támadássorozataival kezdődött
és az 50. percben a csatárok
fejesét alig tudta hárítani a remekül védő komáromi kapus.
Öt perccel később egy közvetett szabadrúgásból akarták a
hazaiak kicsikarni az egyenlítést, ám ez sem sikerült nekik,
viszont hét perccel később (62.
perc) Szórád nem kegyelmezett és növelte a komáromiak
előnyét. A negyediek továbbra
is becsülettel harcoltak, ám a
kegyelemdöfést a 88. percben
Haša újabb gólja adta meg.
IV. liga
9. forduló
Felsőbodok (Horné Obdokovce) – Szentpéter 4:0 (2:0)
A szentpéteriek legjobb játékosa ezúttal a kapusuk volt, aki
folyamatosan „munkában” állt.
Az első góljukat a 26. percben
kapták, majd egy szabálytalanság miatt megítélt büntetőből a
42. percben tovább nőtt a felsőbodokiak előnye. A második
félidőben is a hazaiak irányították a játékot, s végül a szentpéteriek négy kapott góllal tértek
haza * Gúta – Újlót 3:1 (1:1) A
hazai szurkolók meglepetésére
egy lepattanó labdát a találkozó 12. percében a vendégek
értékesítettek. A hazai csapat
nehezen bírta az iramot és csak
a 33. percben, szabadrúgásból
lőtt gólt Babicz. A második
félidőben Máté Zsolt játékosedző volt az, aki megszerezte
csapatának a vezetést, s bár a
vendégek nem vesztették el támadókedvüket, Magyar Zsolt
a találkozó 90. percében felfutásból pecsételte meg a gútaiak
győzelmét * Nyitra B – Ímely
1:1 (1:0) A bajnokság élén álló
hazai csapat már a 13. percben
vezetéshez jutott, viszont a
vendégek nem adták alább harci kedvüket. Igaz, csak a második félidő 30. percében sikerült
Hübschnek
szögletrúgásból
megszereznie az egyenlítést jelentő gól, amely egyben értékes
pontot hozott az ímelyieknek
* A bajnoki táblázatban 5.
Ímely csapata 18 ponttal, 6.
Gúta 14 ponttal, 11. Szentpéter 8 ponttal.
V. liga
9. forduló
Ekel – Nagysalló 1:0 (1:0)
Egyértelműen le kell szögezni,
hogy a sereghajtó ezúttal nem
illetődött meg attól, hogy élvonalbeli csapat pályájára kell
lépnie, s ennek köszönhetően
fordulatokban bővelkedő mérkőzést láthattak a szurkolók. A
nagysallóiak sorozatban támadtak, viszont az ekeli védelem
is tudta a dolgát, de az ekeli
csatárok mindössze a 43. percben tudtak Šamko révén gólt
szerezni. A második félidőben
is hasonló volt a helyzet, ám

ezúttal az ekeliek sem tudták
növelni előnyüket * Marcelháza – Komját 4:0 (2:0) A
hazai csapat elég gyorsan
eldöntötte, hogy ezúttal is
szeretné megjutalmazni
egy fölényes győzelemmel kitartó szurkolóit.
A találkozó 33. percében
már 2:0-ra vezettek Vörös
(20) és Németh (33) góljával. A
második félidőben már jobban
védekeztek a vendégek, de a 77.
percben Németh duplázott, a 82.
percben pedig Bottyán zárta a
gólok sorát * Zselíz – Ógyalla 1:5 (1:3) Lényegében az első
negyedóra elteltével látni lehetett, hogy itt nincs sok esélye
a hazai csapatnak * Naszvad
– Gyarak 1:0 (1:0) Pillanatok
alatt tudott taktikát váltani a
vendégcsapat, amikor a találkozó 8. percében Švantner megszerezte a hazaiak vezetését.
Mondhatni tökéletes védelmet
alakítottak ki és a hazaiak ugyan
még két gólhelyzettel meglepték a gyaraki védelmet, ám kapusuk bravúrosan védett * Garamkovácsi – Hetény 4:2 (3:1)
A listavezető otthonában sem
vallott szégyent a még mindig
gyengélkedő hetényi csapat, bár
igaz, hogy a hazaiak kénytelenek voltak nélkülözni négy stabil játékosukat. Ők a meglepetés
taktikáját alkalmazták, így a találkozó második percében vezetéshez jutottak, majd két perccel
később ismét a kovácsiak örülhettek. Ezután rendezte sorait
a hetényi gárda, viszont a 28.
percben ismét ők kaptak gólt.
Ellenválasz csak a 31. percben
érkezett, amikor Poličšuknak
sikerült átverekednie magát a
kovácsiak védelmén. A második
félidőben kiegyensúlyozott volt
a mérkőzés menete, ráadásul az
55. percben Lucza büntetőből
szépített is, ám a 76. percben
a garamkovácsiaknak sikerüllt
biztosítani a végső győzelmet *
A bajnokság 2. helyén áll Ekel
csapata 18 ponttal, 3. Marcelháza 16 ponttal, 5. Ógyalla 16
ponttal, 9. Naszvad 12 ponttal,
15. Hetény 6 ponttal.
VI. liga
9. forduló
Vágfüzes – Keszegfalva 4:0
(1:0) Az első pillanattól átvette
a mérkőzés irányítását a vágfüzesi csapat, ám csaknem fél
óra kellett ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. A találkozó
24. percében ez Jancsó Zs.-nek
sikerült is. Az első félidő végéig mindent megpróbáltak a
keszegfalvaiak, de nem tudták
áttörni a hazaiak védelmét. A
második félidőben elsősorban
a védelemre összpontosítottak
a vendégek, ám ez sem sikerült
nekik tökéletesen, előbb Jancsó
B. (65. perc), majd a 72. percben Jancsó Zs. lőtt nekik gólt.
A találkozó 89. percében Kosa
lőtte a találkozó negyedik gólját* Csallóközaranyos – Dunamocs 1:2 (1:1) A találkozó
11. percében Rigónak sikerült
áttörnie a vendégek védelmén
és megszereznie az aranyosiak
első gólját. Bármennyire igyekeztek is a hazaiak, csak az
első félidő utolsó percében tudott Csonka egyenlíteni. A második félidő elején egy kissé elfáradt a hazaiak védelme, amit
a 49. percben Bábi használt ki
* Őrsújfalu – Dunaradvány
1:1 (0:0) Mindkét csapat óvatos kirohanásokkal próbálta
megzavarni az ellenfelet, ám

az első 45 percben még gól
sem született. Az őrsújfalusiak legnagyobb meglepetésére
a találkozó 68. percében Kren
volt az, aki áttörte védelmüket
és megszerezte a vendégek vezető gólját. Erre választ csak a
87. percben adott a hazai csapat, amikor Dömének sikerült
egyenlítenie * Bátorkeszi –
FA Actív Nagykeszi 1:0 (0:0)
Mindkét csapat az élvonalhoz
tartozik és ez a játékmeneten is
érződött. A csapatok veszélyes
gólhelyzeteket
produkáltak,
ám gól nélkül zárult az első
félidő. A második félidőben
igyekeztek a hazaiak átvenni
a mérkőzés irányítását, ám a
kesziek továbbra is kitartottak
* Marcelháza B – Nemesócsa
7:0 (3:0) Gólparádével kedveskedett szurkolóinak a hazai
csapat, amelyet a 19. percben
Obložinký nyitott. Ezután pihent egy kicsit, talán azért,
hogy a 27. percben Varga is
átélje a gól örömét. Ezután a
36. percben Obložinský duplázott. Hasonlóan járt el Šenkár
is, aki előbb az 50., majd a 85.
percben talált a nemesócsai kapuba, miközben hagyta, hogy
a 62. percben Méhes, illetve
a 66. percben Zsidek is lőjjön
egy gólt * Szilos – Perbete
1:1 (1:0) Fordulatokban gazdag találkozó zajlott a pályán.
A 17. percben Géč góllal igazolta, hogy a perbetei csapat
védelme nem áll helyzete magaslatán. Jó lecke volt, a vendégek felgyorsították a játékot
és közben a védelmet is megerősítették. Valami hasonlóval
találkoztak azonban a perbetei
csatárok a szilosi kapu előtt.
Egyenlíteniük viszont csak a
65. percben sikerült, amikor a
perbetei csapat büntetőhöz jutott, amit a 62. percben Lakatos
érvényesített * Izsa – Búcs 4:1
(1:0) Az első félidőben még
nem lehetett érezni, hogy a
hazai csapat nagy meglepetést
tartogat. Mindkét csapat körültekintően játszott, ám a 31.

percben Smolka megszerezte
a hazaiak vezetését. A második
félidőben a vendégek jutottak
büntetőhöz, amit a 62. percben
Lakatos értékesített. Az izsaiak ekkor mozgósítani tudták
tartalékaikat és a 76. percben
Simon parádés lövéssel, majd a
87. percben büntetőből szerezte
meg ismét a vezetést. A találkozó utolsó percében megint
Smolka volt az, aki növelte a
hazaiak fölényét * Újgyalla –
Madar 4:0 (2:0) Az újgyallai
szurkolók sem panaszkodhattak gólhiányra. A gólzsákot a
20. percben Góri nyitotta meg,
majd a 31. percben Németh
emelte előnyüket. A második
félidőben ismét Góri volt a
gólszerző, majd egy kapu előtti
kavarodásban Mácsodi öngólt
rúgott * A bajnoki táblázaton
1. Perbete (22 pont), 2. Actív
Nagykeszi (21 p.), 3. Dunamocs (21 p), 4. Marcelháza
B (16 p), 5. Bátorkeszi (16 p),
6. Újgyalla (16 p), 7. Keszegfalva (16 p), 8. Csallóközaranyos (16 p), 9. Izsa (12 p), 10.
Madar (11 p), 11. Szilos (11
p), 12. Nemesócsa (8 p), 13.
Búcs (7 p), 14. Vágfüzes (5
pont), 15. Őrsújfalu (5 p), 16.
Dunaradvány (4 p)
VII. liga
7. forduló
Nagysziget – Tany 1:0 (1:0)
Góllövő: Molnár * Ifjúságfalva – Path 1:2 (1:2) Góllövő:
Pál, illetve Czúth és Rontó *
Bogya/Gellér – Szentpéter B
3:0 (1:0) Góllövő: Dinga, Batanyai és Nagy * Komáromi SJE
– Megyercs 0:3 (kontumációs)
* A bajnoki táblázat: 1. Path
(19), 2. Ifjúságfalva (15), 3,
Bogyarét (15), 4. Nagysziget
(11), 5. Bajcs (10), 6. Szentpéter B (9), 7. Tany (8), 8. Bogya/Gellér (7), 9. Csicsó (4),
10. Megyercs (3), 12. SJE (0)
U19 – V. liga
Naszvad – Gyarak 2:1 (1:0)
góllövő Hódosy és Szabó *
Szentpéter – Csata 1:6 (0:1)
-cseriGóllövő Jakab.

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Ipolyság/
Nagytúr 9:9 pontszerző: Moravec, Tóth 2,5, Gálik és
Vanko 2 * A PK Komárom csapata a bajnokság 11. helyén áll.
IV. liga
Pokrok Komárom – Vlklas
B 15:3 Pontszerzők: Keviský
és Nagy T. 4,5, Rajko Z., 3,5,
Kadlicsek 2,5 * Bátorkeszi –
Érsekújvár B 3: 15 Pontszerzők: Jozefík 2, Száraz 1 * A
Pokrok Komárom csapata a
bajnokság 3., Bátorkeszi csapata pedig a 12. helyen áll.
VI. liga
Inter Spead Érsekújvár F –
Perbete A 0:18 Pontszerző:
Káploczky, Uzsák A. és Konč
4,5.
VII. liga
Perbete B – Érsekújvári MT
Gimnázium B 8:10 Pontszerzők: Lengyel 3, Annus, Čacho
2, ifj. Herda 1.
Járási bajnokság
Pokrok Komárom B – Komáromi SJE 17:1 Pontszerzők:
Turner, Urban és Nagy 4,5,
Fercsík 3,5, illetve LeCuong 1

* PK Nemesócsa – PK Hetény
A 3:15 Pontszerzők: Bodnár 2,
Sajkovics 1, illetve Vojáček 4,5,
Szikonya, Való és Ember 3,5
* BAK Búcs – Komáromi
Ipariskola B 13:5 Pontszerzők: Potlay és Bircsák 4,5,
Csenger 3,5, Bugány 0,5,
illetve Jankovics 2, Izsák Beke
és Vajda 1 * STK Gúta A –
Komáromi Ipariskola A 16:2
Pontszerzők: Varga, Félix, Frey
3, Szabó 2, Wo. 5, illetve Horváth 1,5, Borovica 0,5 * STK
Gúta B – Pokrok Komárom
C 13:5 Pontszerző: Sefcsik 4,5,
Balogh 3,5, Žifčák 3, Szalay
1,5, Balázs 0,5, illetve Molnár
2, Mészárosová 1, Rajko A. és
Felder 1 * DAC Dunamocs B
– Zsemlékes 17:1 Pontszerző: Tóth, Zsidek és Szabó 4,5,
Tallósi 3, Viderman 0,5, illetve
Vranka 1 * DAC Dunamocs A
– BAK Búcs 14:4 Pontszerzők:
Banai Tóth Pál, Lajos és Banai
Tóth I. * STK Szentpéter –
PK Hetény 14:4 Pontszerzők:
Markovics, Gyarmati R. és
Bánsky 3,5, Gyarmati V. 2,5,
Kelkó 1, illetve Szabó 2, Fónad
és Pém 1.

KÉZILABDA
Női I. liga
Naszvad – Nagytapolcsány
25:20 * Csallóközaranyos
– Galgóc 19:25 Csallóközaranyos a 8., Naszvad a 10.
helyen áll
II. női liga
Rőce – Gúta 21:21. Gúta

a bajnoki táblázat 4. helyén áll.
Előkészületi csoport
Csallóközaranyos
–
Vágsellye A 20:7 *
Nagysurány – Csallóközaranyos 7:11. Csallóközaranyos csapata a bajnokság 1. helyén áll.

KAJAK-KENU
Szeptember 24-én és 25-én rendezték meg az évek óta idényzárónak számító nemzetközi részvételű Hargaš-emlékverseny 71.
évfolyamát. A Tataran Karlova Ves szakosztály szervezésében
elsősorban a hosszútávú evezősök mérték össze erejüket.
A 27 és 25 km-es távon idén a evezősöket a juniorkorosztályú
döntőbe jutottak az úgynevett Konečná Anita képviselte, aki
Gunderson-rendszer
szerint 2:13:29-es idővel az első két
rajtoltak, vagyis annak alap- helyen végzett magyar verján, hogy az előző napon mi- senyző után harmadikként álllyen időt értek el. A komáromi hatott a dobogóra

TEREMKERÉKPáR
Sokáig nem fogadták el sportágként, később azonban a kétkedőket is meggyőzték, hogy ez
bizony valóban sport, összefügg a kerékpározással, ám a cirkuszi manézsok helyett tornatermekben igyekeznek elkápráztatni a nézőket. Ez a teremkerékpározás, amelynek szlovákiai
bölcsője a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnáziumban ringott és Hajdú
Andrea tornatanár volt a „szülőanya”. Azóta is keresi a nemzetközi versenyeken alkalmazott
formációkat, folyamatosan egyeztet a sportág nagyjaival. Lassan már több mint egy évtizede szervez, fedezi fel a tökéletesen egyensúlyozó diákokat és állít fel meglepetéscsapatokat.
Mert bizony a gútai lányok közül most ez a négyes az, amely bravúros „kunsztokra” képes.
Legutóbb (vasárnap) a Cseh-Szlovákia Tehetségeket Keres című műsorban léptek fel és a zsűri
döntésének köszönhetően azonnal a döntőbe jutottak.
– Bronzérmesek lettünk.
A gútaiak büszkék a négyes (Vincze Alica, Szabó
Dóra, Glofák Viktória, Domin Henrietta) és a többiek
teljesítményére, csak most
éppen sajnálkoznak, mert
az országos bajnokságnak
szándékuk ellenére nem
adhatnak otthont. A városi
sportcsarnok felújítási munkálatai miatt szombaton a
komáromi sportcsarnokban
rendezik meg a teremkerékpározók
nemzetközi
versenyét. Akit érdekel ez
a rendkívüli sportág és szeretné megnézni a cseh, maTavaly is beneveztek a verseny- lett, hogy a tévéműsorban szegyar, svájci, német és terbe, tovább is jutottak, azután repelünk, vagy részt veszünk a mészetesen a szlovák válogatott
mégsem jelentek meg a közép- malajziai világbajnokságon. Mi kötelező és szabadon választott
döntőben. A zsűri is a megtor- az utazást választottuk és nem gyakorlatait, az szombaton a
panás okáról faggatta őket. Nem bántuk meg – hangzott a válasz. komáromi sportcsarnokban délkellett volna, mert a válaszon – És nyertetek? – érdeklődött a előtt 9 órától szurkolhat a gútai
elképedtek: – Döntenünk kel- zsűri.
lányoknak.

GyORSASáGI
MOTOROZáS
Lassan újabb polcot kell felszerelni Szabó Coco István
gyorsasági motorversenyző
szobafalára, hiszen ebben a
sportévben is sok-sok serleget
sikerült begyűjtenie.

Felvételünkön a hazai motorozás „nagyjai” – Stano Pozivenec, Michal Zeman, Katka
Ondro Cerovský, Szabó Coco
István és Milan Muczka – az
évbúcsúztató díjkiosztáson.
Sajnos, tavaszig kell várni,
míg a reptereken feldüböröghetnek a motorok.
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